
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پسشکی

 مرکس مدیریت حوادث و فوریتهای پسشکی کشور

 کارت معاینه طبی استاندارد آمبوالنس تیپ
 

  شماره سریال موتور :                                                     شماره شاسی:                            نام فرد یا مؤسسه صاحب خودرو : 

 شماره شهربانی :         شماره تائیدیه استاندارد:                 نوع و مدل ساخت خودرو :                دانشگاه علوم پسشکی بوشهرنام دانشگاه مربوطه :

 نظریه کارشناسی مالحظات شماره سریال دارد عنوان ردیف

    بلی عذد(1)                 در کابیي بیوار ) جا فٌذکی(ریسپحذاقل  1

   بلی بار در ساعت(                  02)                                                    سیستن تَْیِ 2

   بلی  بیوار سیستن گرم کٌٌذُ ٍ خٌک کٌٌذُ کابیي 3

   بلی )یک سری(            عذد ( آتل فلسی ٍ چَبی1براًکارد اصلی )  4

   بلی عذد(1)    صٌذلی حول ٍ ًقل تاشَ یا براًکارد صٌذلی شکل 5

   بلی عذد(  1)                                          تشک یا هلحفِ جابجایی 6

   بلی عذد(0)                                                                آٍیس سرم 7

   بلی کپسَل اکسیصى قابل حول ٍ هاًَهتر خشک داخل کیف احیاء 8

   بلی عذد(1)                            قابل شارش ٍ  هکش قابل حول ابسار 9

   بلی عذد(4)                                                                           پتَ 11

   بلی عذد(0)                                     تجْیسات ٍ لَازم تختخَاب 11

  ست پاوسمان بلی اقالم الزم برای درهاى ٍ هراقبت هجرٍحاى             )یک سری( 12

   بلی عذد(0)                     لگي ادراری                                        13

   بلی عذد(0لکي هذفَع                                                             ) 14

   بلی عذد(0)                  لگي استفراغ                                          15

   بلی عذد(0)               بطری غیرشیشِ ای اٍرُ                            16

  برای مراکز خصوصی ) تلفه همراه (  بلی عذد(1)                فرستٌذُ گیرًذُ سیار رادیَیی                17

   بلی جفت( 5)           دستکش جراحی                                          18

   بلی عذد(1)         ست هربَط بِ زایواى اضطراری                     19

   بلی عذد(                 1)         پَشاک حفاظتی با ًَار شبرًگ ّر ًفر           21

   بلی جفت( 1)            دستکش ایوٌی ّر ًفر                                21

   بلی عذد(1قیچی ٍ طٌاب      ) ّر کذام  –ابراز برًذُ کوربٌذ ایوٌی  22

   بلی عذد(1ر اخطار                                                   )هثلث ًَ 23

   بلی عذد(1کتَر                                       ) ّر کذام شچراغ قَُ ٍ پرٍ 24

   بلی عذد(1)            کپسَل اطفاء حریق                                   25

   بلی عذد(1)            باتری اضافِ                                                26

27 
 لَکس (  122َر هحَطِ اطراف بیوار                                 )ً

 لَکس ( 02)                                 ًَر هحیط پیراهَى           
   بلی

   بلی ) ّر کذام یک عذد (          گَشی پسشکی ٍ فشارسٌج دستی         28

   بلی الرًگَسکَپ ) کیف احیاء ( –َبگ ، ایرٍی آهب 29

   بلی هَاد شَیٌذُ ٍ ضذعفًَی کٌٌذُ  31
 

 

 کارشناسی و امضاء کارشناس :تاریخ         نام و نام خانوادگی متقاضی : 

یریت حوادث و فوریتهای پسشکی کشورمهر مرکس مد       نام و نام خانوادگی کارشناس : 

A 
 کد:

 تاریخ:

 وسخه:

 مدت اعتبار از تاریخ صدور

 یکسال

مشروط به حفظ استانداردهای موجود


